
 

 

 

 

 

 

Návod na použitie 

Názov: Čistiaca kefka LIFTmee BRUSH 



ČISTENIE JE VEĽMI DÔLEŽITÝ PRVÝ KROK 

LIFTmee Brush na odstraňovanie nečistôt odstraňuje nečistoty a makeup z pokožky a robí ju 
jemnejšou.  

Test čistenia:  

1. Použite vodeodolné líčidlá a namaľujte si zadnú stranu ruky. 
2. Následne použite čistiaci prípravok, naneste ho na kefku a začnite s čistením. Použitím 

10 000 jemných vibrácií za minútu sa póry prečisťujú do hĺbky.  
3. Výsledkom je svieži pocit krásne čistej pokožky.   

LIFTMEE BRUSH 

Vďaka svojim 10000 vibráciám za minútu stimuluje mikrocirkuláciu pokožky, zatiaľ čo 50 000 
jemných čistiacich štetín čistí póry pokožky do hĺbky a tým  získate žiarivú a sviežu pleť. 

• jednoduché použitie  
• vyčistí aj ťažko odstrániteľné nečistoty na pokožke 
• dôkladnejšie čistenie ako manuálne čistenie tváre 
• hĺbková očista pórov a žiarivá svieža pleť iba za minútu 
• vymeniteľná hlava kefy 
• vodeodolný 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

• Napätie: 1,5 V AAA baterka 
• Frekvencia vibrácií: 10,000 vpm 
• Rozmery: 150 x 30 x 50 mm 
• Váha: 65g 

 

 



INŠTRUKCIE: 

1. Odstráňte make-up v okolí očí a z pier. 
2.  Navlhčite hlavu kefy. 
3. Naneste malé množstvo čistiaceho prostriedku na hlavu kefy 
4. Stlačte stredové tlačidlo Štart a masírujte pokožku na tvári krúživými pohybmi ako je 

znázornené na obrázku. 
5. Nakoniec dôkladne opláchnite celú tvár vodu. 
6. Aplikujte vaše prípravky v starostlivosti o pleť (pleťové ampulky, séra, krémy). 
7. Po každom použití zariadenie opláchnite vlažnou vodou.  

 

 

 

 

 

VÝMENA BATÉRIE A HLAVY KEFY 

VÝMENA ČISTIACEJ HLAVICE: Uchyťte hlavicu pravou rukou a rúčku druhou ľavou rukou. Hlavicu 
pravou rukou mierne pootočne doprava (t.z. hlavica nebude smerovať súbežne s logom liftmee 
na rúčke, ale bude smerovať súbežne s pravou hranou rúčky). Keď je hlavica pootočená, môžete 
ju od rúčky oddeliť ťahom. Nasaďte novú hlavicu rovnakým spôsobom a pootočte smerom 
doľava, aby hlavica smerovala subežne s logom Liftmee na rúčke. 

 

 

 

 



VÝMENA BATERKY: Pri výmene baterky držte časť rúčky na ktorej sa nachádza tlačidlo štart 
jednou rukou a spodnú časť rúčky druhou rukou.  Hornú časť rúčky na ktorej sa nachádza 
tlačidlo štart mierne pootočne doprava (t.z. pootočená časť nebude smerovať súbežne s logom 
liftmee na rúčke, ale bude smerovať súbežne s pravou hranou rúčky). Následne ju môžete 
oddeliť od spodnej rúčky ťahom. Je v nej umiestnená baterka, ktorú môžete vymeniť.  

 

Prvé použitie: Priesvitný papierik zabraňuje spusteniu čistiacej kefky. Odstráňte ho a môžete 
čistiacu kefku začať používať.  

SKLADOVANIE 

Skladovanie: Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte 
slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, 
ktorý porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.  

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Čistiaca kefka je elektrické zariadenie.  

Balenie obsahuje: Liftmee rúčku, Liftmee čistiacu hlavicu so štetinami, stojan, baterku 

Dovozca: Yalong Trade s.r.o., M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca, www.hyaluron.sk 

Predajca: Kingray s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, www.kingray.sk 

Výrobca: WM Beautysystems AG CO. KG, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 11, D-50259 Pulheim, Nemecko 


